15 địa điểm không thể bỏ qua ở Vũng Tàu
Vũng Tàu là một trong những điểm du lịch phổ biến gần Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có thể đến các khách sạn ở Vũng
Tàu để ngắm nhìn biển và vui chơi thư giãn những ngày cuối tuần. Vậy Vũng Tàu có
những gì chúng ta không thể bỏ qua:
1. Tượng chúa Kito
Tượng chúa Kito nằm trên đường Thùy Vân, vào cổng miễn phí. Để lên được
tượng thì phải đi bộ 811 bậc thang. Các bạn lưu ý nhớ mặc đồ áo lịch sự
tránh quần short áo ba lỗ sẽ không được leo lên tượng chúa.
2. Bến du thuyền Marina
Nằm trên dòng Sông Dinh, phía trước là đảo Long Sơn và Gò Găng. Nếu
muốn khám phá đảo Long Sơn, các bạn phải mua vé cano từ bến du thuyền
Marina. Giá vé cano là 280.000 đồng/người. Giá vé này áp dụng cho tối thiểu
10 người và tối đa là 12 người trên 1 tàu (thời gian tối đa là cho thuyền là 4
giờ). Nếu các bạn đi quá thời gian tối đa, các bạn sẽ phải trả thêm phí phụ
thu 100.000 đồng/giờ nhé!
3. Ngọn Hải Đăng
Nằm trên đỉnh núi Nhỏ (hay có tên gọi là núi Tao Phùng), thuộc phường 2,
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Là nơi tuyệt vời cho các bạn trẻ
sống ảo, vé gửi xe 5k, còn lại là miễn phí. Trên đường lên Hải Đăng có các
quán cà phê với view nhìn xuống biển rất đẹp.
4. Đồi con heo
Toạ lạc ngay bãi Sau Vũng Tàu, hẻm 222 Phan Chu Trinh, phường 2, thành
phố Bà Rịa – Vũng Tàu
5. Đền thánh Đức mẹ Bãi Dâu
Đài Đức mẹ Bãi Dâu là một nơi khá yên tĩnh, ngoài đài Đức mẹ bế Chúa Giêsu còn rất nhiều bức tượng nói về cuộc đời bà. Trên đỉnh núi có một tượng
cây Thánh giá lớn, khung cảnh lãng mạn, hướng ra biển. Để lên được đây
chúng ta phải đi bộ khá lâu nên các bạn cân nhắc sức khỏe trước khi đi.
6. Hồ Đá Xanh
Phí chụp hình ở hồ Đá Xanh là 30.000 đồng/ người. Ngoài ra, ở đây còn có
bầy cừu cho các bạn tha hồ sống ảo. Lưu ý là khu vực này khá nguy hiểm vì
thế các bạn không nên tắm ở đây nhé.
7. Cánh Đồng Cừu
Đường số 11, Suối Nghệ, Châu Đức, Suối Nghệ Châu Đức Bà Rịa – Vũng
Tàu
8. Vườn hoa Thạch Thảo
Để chiêm ngưỡng hoa Thạch Thảo, từ cổng chào thành phố Bà Rịa, Vũng
Tàu, bạn rẽ trái theo đường 27 tháng 4 đi đến cuối đường là gặp bùng binh
nhà máy nước Sông Dinh. Sau đó, rẽ phải khoảng 400 mét là tới vườn hoa
thạch thảo tím. Vé vào cổng là 25.000đ/người.

9. Hòn Bà
Bạn có thể đi bộ hoặc đi thuyền ra đảo. Người dân địa phương có dịch vụ đi
thuyền chở khách sang Hòn Bà với mức giá dao động khoảng 500.000đ lượt
khứ hồi. Còn nếu muốn đi bộ thì phải căn lúc nước ròng thì mới đi bộ ra đảo
được. Đường ra Hòn Bà khá hiểm trở do có hệ thống đá ngầm lởm chởm.
Thông thường, nước chỉ rút sâu vào ngày 14, 15 âm lịch hàng tháng, vào
chiều muộn.
10. Mũi Nghinh Phong
Gần như đối diện tượng Chúa Kito giang tay, Mũi Nghinh Phong là nơi lý
tưởng để bạn cảm nhận không khí biển bao trùm lấy mình.
11. Công viên Thỏ Trắng
Bên cạnh biển và núi, công viên Thỏ Trắng cũng là một nơi lý tưởng để vui
chơi và sống ảo vào buổi tối ở Vũng Tàu. Giá vé các trò chơi giao động từ
40.000đ – 100.000đ.
12. Khu du lịch Hồ Mây
Hệ thống cáp treo hiện đại, du khách được thưởng thức, ngắm toàn bộ khung
trời kỳ vĩ của vùng đất biển Vũng Tàu khi ở độ cao 250m so với mực nước
biển biển. Ngoài ra còn có các địa điểm tham quan trong Khu du lịch dịch vụ.
Giá vé cho người lớn là 400.000đ/người.
13. Thích Ca Phật Đài
Địa chỉ: 608 Trần Phú, Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
14. Linh Sơn Bửu Thiền (Cổng trời Vũng Tàu)
Linh Sơn Bửu Thiền nằm trên núi Thị Vải, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân
Thành. Từ TP.HCM, bạn đi qua ngã 3 Vũng Tàu, rồi đi thêm khoảng 80 km
đường quốc lộ 51 hướng ra Vũng Tàu, qua khỏi chùa Đại Tùng Lâm (khu Vạn
Phật Quang) tầm 100m thì sẽ thấy núi Thị Vải nằm bên trái, Thanh Niên cho
hay. Từ quốc lộ 51 vào đến chân núi khoảng 3km. Đến nơi, bạn có thể gửi xe
tại nhà dân xung quanh chân núi, sẵn tiện hỏi đường lên núi.
15. Bảo tàng vũ khí cổ
Giá vé tham quan: 50.000 đồng/người Việt, 100.000 đồng/người nước ngoài
và 25.000 đồng/trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.
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